UCHWALA Nr tilxV20l6
Kraj owej Rady Polskie gct 7\wi4zku Dzi alkow c6w
z dnia 15 grudrria 2016 r.
w sprawie reulizacji uchwaly Nr 4,17,'/2016
z dnia 9 listopada 2016 roku
Prezydium KR.PZD w sprawie Wytyr:znychPrezydiam Krajowej Rady PZD
w sprawle wykorzystania do p,raktycznej dzialalnoflci ogroddw
i okrggdw wT,nikdwPowszechnegoprzeglqdu zagospodarowania ROD
i dzialeh:w 2(176r.
1 . Okr'ggowe zarzzydy PZD zostaly z:oltovtiqzane do prryjgcia programu
zag,ospodarowania i modernizacji ogrc,d6w uwzglgdniaj4cego wyniki
przeglqd6w w ol<rggu oraz do prryjgciit program6w przeglqdu rodzirrnych
ogrrrd6w dzialko,wychtego wymagaj4cychw roku 2017.
Poza Prerydiurm Okrggowego Zarzqda rrv Slupsku, Podlaskiego oraz w
Elbl4gu wszystkie okrggi vrywiqzaly si,?z obowiqzku i pr"yjEty uchwaly w
sprerwiezagospodarowaniai modernizacji orgrod6wwskazuj4c dzia\ariajukie
nale>irypodj46 w dziedzinachwymagajqlcyr:hpoprawy, a lrt6re wynikragty z
przeprowadzonychprzeglqd6w.Chod:zilotutaj przedewszystkim o dzi'alania
inwestycyjne, rernontowe,prawne, or ganrizacyj
ne i szkoleniowe.
a
J.
Prerydium OkrrggowegoZarz1du Frodlaskiegopodjglo jedynie uchwalg w
przegl4du :zagospodarowania
sprawie przyjgcia wniosk6w z powszrer:hnego
ROID i dziatek w Okrggu Podlaskjlm uznajqc za koni.eczre stworzenie
katerloguniezbgdnych dzialan oraz zaltowieynjqcPrezydium do opracowania
szcze>g6lovvych wytycmych
dla ogrod6w. Program w
sprawie
zagrrspodarowania i modernizacji ogrodirw nie zostalprzyjety.
4 . Prerydium Okrggowego Zzrzqdu r,r' lDlblegu podjgto uchwalg w sprawie
wykorzystania rvynik6w przegl1du z:agospodarowaniaROD i dzialek
wyrnagaj4cychpoprawy w funkcjonorvaniu ogrod6w wskazuj4c koniecmoS6
opracowywaniaprlan6wzagospodarowanLia
ogrod6w oraz zobowiqztj4c sig do
2016 roku.
opriroowaniazalecendla ROD do 3 1 gru,Cniia
5 . WigkszoSt przyjq1tychprogram6w stwor:zonodokladnie w oparciu o wytycme
Prerrydium KR I'ZD, wskazuj4c jednocze6niekonkretre ogrody, w kt6rych
podczas przeglqdu zagospodarowania ROD i dziarlek stwierdzono
nieprawidlowoSci.
6 . Na wyr62nienie zasluguj4 programy zargospodarowaniai modernizacji
ogrrrd6w przyjgte przez Prerydia O,krggowych Zzrz4d,6w Sudeckiego i

Opolskiego, kt6re wskazaty nie tylko konkretne <lzialania,ROD
zastosowaniakonkretnego zadania,planL'owieny
termin wykonania

Jqce

ale
:sie

r6wnie2metodykgi c4mnroscidla zarzzqd6vt
RoD i Prerydiumoz w
monitorowaniarealizacjiprogramu.
7. Krajowa Rada PZD stwierdza,Le Pne4ldium KR powinno na biehqco
monitorowa6 realizacjg podjgtych prcrgram6w, a w szczeg6
rozpoczgciem kampanii walnych zel6ra:f'sprawozdawczych w

zbada6,cry wszystkieROD tego wym aga.jqceotrzymaty od

i przed

7 roku

OZ

zalecenia, aby moZliwe b;glo podjgcie uchwal na walnym zebraniu, a takhe
zabezpieczeniaSrodk6wfinansowych,w preliminarzu na 20 17 rok.
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